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RESUMO

ESPAÇO DE DIÁLOGO PARA A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DA ESCOLA ESTADUAL “EMÍLIO RAMOS PINTO EM  LEOPOLDINA 

REFLEXÕES PRELIMINARES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DA ESCOLA ESTADUAL “EMÍLIO RAMOS PINTO EM  LEOPOLDINA

                                            Elizabete Ramalho Procópio

                                                                               elizabeteprocopio@yahoo.com.br

Resumo - O presente trabalho se apresenta a partir das reflexões sobre reuniões realizadas com os professores da Escola Estadual “Emílio Ramos Pinto” de Leopoldina. As

reuniões acontecem naquela Unidade de Ensino, mediante celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre a Universidade e aquela Instituição de Ensino.  Esse acordo

prevê o desenvolvimento de um projeto piloto de pesquisa ação, que se fundamenta no tripé reflexão – ação – transformação, integrando outros projetos de pesquisa e extensão

que serão desenvolvidos em sincronia. O objetivo desse projeto de extensão é participar da construção da parceria contribuindo no fortalecimento dos processos de participação

dos alunos nos movimentos de construção de mudanças na Instituição. A expectativa é contribuir com o fortalecimento dos espaços participativos, favorecendo a organização da

comunidade escolar no enfrentamento de desafios e na formulação e execução de novas formas de  superação e renovação de relações e práticas educacionais.  Esta

expectativa se articula diretamente com um dos compromissos deste projeto qual seja, de juntamente com o projeto de cooperação técnica entre UEMG Leopoldina e EEERP,

contribuir na revitalização desta Escola. O referencial teórico está pautado na perspectiva de Demerval Saviani e Moacir Gadotti. A metodologia de desenvolvimento deste Projeto

de Extensão abarca as seguintes atividades: reunião com professores e posteriormente com alunos, através de encontros quinzenais para discussão; sessão de filmes,

documentários e textos para debate, registro da história de participação dos adolescentes e jovens da escola em órgãos colegiados e lideranças estudantis, produção audiovisual,

organização de um evento cultural. A fim de que os jovens possam compreender as dinâmicas de participação cidadã na sociedade serão discutidos temas relativos a política,

ética, cidadania e a história de participação da comunidade escolar em grêmios e colegiados. Nos encontros de diálogo e discussão haverá a exibição de documentários e filmes

relacionados ao tema bem como serão gravados depoimentos dos jovens em alguns momentos, para discussão posterior e produção de um documentário. A proposta de

extensão pretende organizar um espaço onde o jovem se sinta acolhido para dialogar, questionar e buscar agir para a transformação do espaço em que estuda e se forma. Até o

presente momento, foram realizadas reuniões entre os professores e diretora da escola bem como com os professores da UEMG que terão projetos a serem desenvolvidos

naquela Instituição. Nessas reuniões, foram discutidas as possibilidades de participação da comunidade escolar em cada projeto de extensão, inseridos no projeto piloto e a

adequação das propostas, no que se refere ao horário dos encontros, a partir da sugestão dos envolvidos. Por meio dos primeiros contatos foi possível perceber uma imagem

positiva dos professores com relação à escola e aos alunos apesar de admitirem as dificuldades no que se refere às expectativas dos discentes com relação à mudança de vida à

partir dos estudos. As narrativas dos professores revelaram um comprometimento com aquela Unidade de Ensino e um envolvimento com a proposta da UEMG.
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